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Încheiat astăzi, 01 martie 2021, la sediul Primăriei comunei Ozun, în cadrul şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Ozun, convocată legal de Primarul comunei, în conformitate cu 
prevederile art. 133 alin. (2) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Dispoziţia nr. 16/2021. 
 Din condica de prezenţă a consilierilor reiese faptul că, din 13 consilieri, ce compun 
Consiliul local sunt prezenţi: Szabó Anna-Mária, Lokodi Ana, Bordás Éva, Németh Ioan, Bordás 
Csaba-Lajos, Bölöni Sándor, Molnár András, Zátyi Tibor, Ráduly Zsolt-József, Horváth Zita, 
Kovács Ferenc, Kloos Paula, Vrăncean Alexandru și delegatul sătesc Kovács Zsombor. 
 Din partea executivului sunt prezenți primarul comunei Ozun, Dl. lect. univ. dr. Ráduly 
István, secretarul general U.A.T. Ozun Bartalis Fruzsina și Dl. Ördög László, polițist local. 
 Fiind prezenţi toți consilieri, şedinţa este legal constituită, conform prevederilor art. 137 alin. 
(1) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Şedinţa este deschisă de președintele de ședința, care îi salută pe cei prezenţi și citeşte 
proiectul ordinii de zi, care constă în următoarele: 
 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Ozun din 
data de 01.03.2021. 
 2. - Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Ozun din data de 17.02.2021. 
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea 
normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 16/2021 privind aprobarea 
Caietului de sarcini pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Ozun, prin 
licitație publică.  
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a două parcele de 
teren, situate în comuna Ozun, satul Ozun nr. 662/F și nr. 662/G, ca măsură pentru prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale. 
 Iniţiator: Viceprimarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
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 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Comunei Ozun în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea 
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare 
practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A.  
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 20/2012 privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea proiectului 
actului adițional la Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 
23/04.11.2009, cu modificările și completările ulterioare. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1, 2. 
 8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru trimestrul IV anul 2020 al comunei Ozun. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 2. 
 9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului tehnic aferent investiției 
„Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”. 
 Iniţiator: Primarul comunei Ozun. 
 Avizare: Comisia de specialitate nr. 1. 
 10. - Întrebări. Interpelări. 
 11. - Diverse. 
  
 Dl. Primar specifică faptul că, dorește să propună un punct pe ordinea de zi, la Diverse, care 
constă în modificarea H.C.L. nr. 78/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și 
alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 Punctul I de pe ordinea de zi: se aprobă ordinea de zi conform proiectului anexat la 
Dispoziția nr. 16/2021. Totodată, se aprobă cu unanimitate de voturi introducerea noului punct pe 
ordinea de zi, propus de Dl. Primar. 
 
 Punctul II de pe ordinea de zi: se aprobă Procesul-verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local al comunei Ozun din data de 17.02.2021. 
 
 Punctul III de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar prezintă pe larg prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2015 privind 
instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, pentru fiecare contravenție 
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enumeră propunerile cu privire la nivelul amenzilor și împreună cu consilieri locali discută valoarea 
acestora. 
 Dl. Vrâncean Alexandru atrage atenția asupra respectării prevederilor privind 
curățarea/deszăpezirea drumurilor de către locuitori Comunei Ozun.   
 Dl. Primar specifică D-lui Ördög László să ia măsuri față de persoanele care nu respectă 
prevederile H.C.L. nr. 35/2015 și nu curăță trotuarul, să aplice avertisment sau/și amendă unde este 
necesar.    
 D-ul Zátyi Tibor propune interzicerea proprietarilor de cai folosirii pe drumurile asfaltate a 
potcoavelor cu vidia, în locul acestora să fie utilizate cele din cauciuc.  
 Dl. Primar propune să fie introdusă această reglementare în proiectul de hotărâre. 
 Dl. Németh Ioan nu consideră o idee bună având în vedere că sunt proprietari de cai din 
localitatea Lisnău care exploatează pădurea și fără potcoave din vidia munca lor ar fi greu de 
executat. 
 D-na Lokodi Ana este de același părere ca și D-ul  Németh Ioan. 
 D-ul Ördög László propune să fie analizate posibilele trasee alternative unde pot să circule 
cu cai.  
 Dl. Primar propune să fie inclus în proiectul de hotărâre la art. 9 interzicerea folosirii 
potcoavelor din vidia pe timp de vară (începând cu 1 mai până la sfârșitul lunii octombrie).  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 23/2021. 
 
 Punctul IV de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 D-na Viceprimar explică faptul că, cantitatea lemnului s-a mărit față de cel adoptat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2021, de la 1446 mc. la 1449 mc., astfel este necesar modificarea 
hotărârii în acest sens. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 24/2021. 
 
 Punctul V de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-nei Viceprimar, iniţiatorului proiectului 
de hotărâre. 
 D-na Viceprimar relatează faptul că, este vorba de atribuirea directă a două parcele de teren 
(lot. nr. 7 și lot nr. 8) în comuna Ozun, satul Ozun nr. 662/F și nr. 662/G, pentru familiile Pakucs și 
Kalányos, care se află într-o stare defavorizată, critică. Atribuirea terenurilor se va realiza prin 
încheierea unui contract de concesiune cu o redevență anuală stabilită la 120 lei/an/parcelă, aceasta 
are ca drept scop prevenirea, combaterea marginalizării sociale la cele două familii, adaugă D-na 
Viceprimar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 25/2021. 
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 Punctul VI de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar specifică faptul că, Consiliul Local trebuie să desemneze reprezentant al Comunei 
Ozun în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUACOV”, care vor aproba modificarea preţului/tarifului 
pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, practicat de operatorul 
regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr. 
900644/19.01.2021, emis de Preşedintele A.N.R.S.C. Totodată, propune desemnarea ca reprezentant 
al Comunei Ozun și pe D-na Viceprimar. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 26/2021. 
  
 Punctul VII de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar precizează faptul că, este vorba despre predarea în gestiune în favoarea 
operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., prin intermediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, extinderea investiției de apă și canalizare în localitățile 
Lisnău și Bicfalău, precum a fost predată și în localitatea Sântionlunca. 
 Dl. Németh Ioan menționează că, lucrători firmei SC. Gospodărie Comunală S.A. verifică 
sistemul de canalizare. 
 Dl. Primar specifică că, se desfășoară inventarierea anuală.  
 Totodată, atrage atenția consilierilor locali din localitățile Lisnău și Bicfalău, să transmită 
locuitorilor satelor, să meargă ca să încheie contract de furnizare cu operatorul regional SC. 
Gospodărie Comunală S.A., deoarece potrivit directivei europene, unde există canalizare trebuie 
plătit pentru apa potabilă. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 27/2021. 
 
 Punctul VIII de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul 
de aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar precizează faptul că, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, 
şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia 
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către consiliu local, execuţia bugetelor 
întocmite pe cele două secţiuni. Totodată, menționează că, dacă cineva are întrebări, o să chemă pe 
doamna șef contabilă ca să răspundă la acestea.  
 Nu sunt obiecții și nici întrebări proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 28/2021. 
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 Punctul IX de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar explică faptul că, Studiul de Fezabilitate al investiției „Eficientizarea și 
modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna” nu se modifică. În cadrul 
proiectului vor fi montate, remontate și înlocuite în jur de 1.000 buc. corpuri de iluminat public, cu 
capacitate de maximum 72 kW, pe stâlpările și grădinile aflate în domeniul public al Comunei Ozun.  
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 29/2021. 
  
 Punctul D1 de pe ordinea de zi: Dl. Bölöni Sándor citeşte proiectul de hotărâre, referatul de 
aprobare, raportul de specialitate, avizele şi dă cuvântul D-lui Primar, iniţiatorului proiectului de 
hotărâre. 
 Dl. Primar relatează că, săptămâna trecută am primit o adresă în legătură cu calculele la 
proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare 
cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” . În ziua de joi (25.02.2021) a fost ținută o 
ședință cu reprezentanți ministerului de resort, cu implicarea proiectantului și consultantului, în 
cadrul căruia a fost discutată sustenabilitatea și funcționalitatea proiectului în decursul a 18 ani, cu 
asigurarea unui randament pozitiv. La momentul de față trebuie modificată valoarea totală a 
proiectului finanțat din bugetul local la 9.286.108,48 lei, din care cheltuieli neeligibile fără TVA: 
3.466.586,80 lei, TVA: 5.819.521,68 lei. În cazul în care nu acceptăm modificarea pierdem 
proiectul, eventual nu semnăm contractul de finanțare, adaugă Dl. Primar.  
 Totodată, Dl. Primar specifică faptul că, deputatul a relatat în cadrul ședinței că, este în 
pregătire un proiect de ordonanță de urgență prin care Statul Român ar prelua plata T.V.A - ului.  
 În continuare, Dl. Primar prezintă declarațiile/documentele necesare pentru proiect, care 
trebuiau semnate și trimise până vineri, fiind ultima zi de depunere, după cum urmează: 
Angajamentul reprezentantului legal; Notă justificativă (semnată de proiectant D-na Kassay 
Erzsébet) în legătură cu costurile la rețeaua de distribuție, de întreținere și reparații; Modul de 
estimare a consumului (consum casnic și industrial estimativ, costuri estimative). 
 Consilieri locali în unanimitate sunt de acord ca Dl. Primar a semnat 
declarațiile/documentele sus menționate, necesare pentru proiect. 
 D-na Lokodi Ana întreabă dacă în valoarea proiectului este inclusă și refacerea drumurilor 
asfaltate în urma spargeri a acestora? 
 Dl. Primar răspunde că, da este inclus în proiect refacerea drumurilor asfaltate. 
 Nu sunt obiecții, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Astfel, se adoptă Hotărârea nr. 30/2021. 
 
 Punctul X și XI de pe ordinea de zi: 
 1. Dl. Primar prezintă prima adresa a firmei Total Romania S.A., la care D-na Secretar a și 
răspuns, prin care au solicitat indicarea primei ședințe a Consiliului Local al comunei Ozun în 
vederea participării la aceasta și prezentarea investiției care doresc să se realizeze.  
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 În continuare, Dl. Primar prezintă cel de al doilea adresa a firmei Total Romania S.A. prin 
care solicită acord de principiu referitor la proiectul “Mărire Capacitate de stocare bitum – depozit 
Ozun”, în vederea obținerii Certificatului de Urbanism.  
 Totodată, precizează că, în luna ianuarie a făcut o vizită la sediul firmei unde au participat 
Viceprimarul, secretarul general, unii dintre consilieri locali, delegatul sătesc al localități Măgheruș 
și reprezentanții I.S.U. „Mihai Viteazul” al Județului Covasna. În cadrul întâlniri reprezentanții 
firmei au prezentat investiția care doresc să se realizeze și în ziua de azi (01.03.2021) sunt prezenți 
la ședința de Consiliul Local al comunei Ozun, ca să răspundă la întrebările în legătură cu proiectul, 
adaugă Dl. Primar și îi salută pe acestea.  
 Reprezentantul firmei Total Romania S.A. (Dl. Szilágyi Ferenc) a prezentat investiția 
“Mărire Capacitate de stocare bitum – depozit Ozun” în cadrul căruia vor să mărească capacitatea de 
stocare a bitumului cu încă 3 rezervoare la sediul din localitatea Ozun, pentru persoanele care nu au 
fost prezente la sediul firmei. 
 D-na Lokodi Ana întreabă pe Dl. Szilágyi Ferenc dacă se poate stopa emanarea mirosurilor 
din vagoane cu instalarea unor echipamente de filtrare a aerului? 
 Dl. Szilágyi Ferenc răspunde că, este în pregătire un studiu în legătura cu filtrarea 
mirosurilor.  
 D-na Lokodi Ana menționează că, mirosul va fi amplificat, prezentul proiect nu rezolvă 
problema mirosului și de ce nu s-au gândit din prima la aceasta. 
 Dl. Molnár András întreabă dacă rezervoarele de apă vor fi suficiente în caz de incendiu? 
 Dl. Szilágyi Ferenc răspunde că, sunt suficiente și împreună cu I.S.U. „Mihai Viteazul” al 
Județului Covasna au fost efectuate probe practice/simulări în caz de incendiu, la punctul de lucru 
din localitatea Ozun. 
 Dl. Primar propune ca acordul de principiu să fie dat cu condiția: concomitent cu realizarea 
investiției de bază, să fie executată și o altă investiție care să conducă la eliminarea mirosurilor 
produse în momentul descărcării bitumului din vagoane. 
 Din totalul de 13 consilieri locali, 12 este lângă propunerea Dl. Primar, D-na Lokodi Ana se 
abține. 
 2. Dl. Primar prezintă cererea D-nei Jakob Gabriela, domiciliată în localitatea Ozun, str. 
Gării nr. 133, prin care solicită sprijin financiar pentru fiica sa Demeter Geanina Ioana, care suferă 
de semi-paralizie și este imobilizată la pat. 
 D-na Viceprimar specifică faptul că, femeia este divorțată, iar fiica este internată la spital 
într-o stare gravă. Dl. Ördög László menționează că împotriva soțului este emis ordin de restricție 
timp de 6 luni.   
 Dl. Primar propune acordarea unui sprijin în valoare de 1.000 lei și efectuarea unei anchete 
sociale. Consilieri locali sunt de acord în unanimitate.  
 3. Dl. Primar prezintă adresa Inspectoratului de Poliție Județean Covasna – Poliția 
Municipiului Sfântu Gheorghe, în legătură cu Dispoziția Șefului Inspectoratului de Poliție județean 
Covasna nr. 14/5 din 21.01.2021. 
 4. Dl. Primar prezintă adresa Instituției Prefectului - Județul Covasna, în legătură cu 
respectarea prevederilor art. 94 și art. 195 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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 5. Dl. Primar prezintă scrisoarea privind corectarea bugetului, trimis de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, în legătură cu evaluarea „Înființarea rețelei inteligente de 
distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 
Covasna”, Cod MySMIS 141521.   
 6. Dl. Primar prezintă cererea Dl. Bodó Gyula, asociat al S.C. Drumețul S.R.L., cu sediul în 
Sântionlunca nr. 160, prin care solicită aprobarea subînchirierii imobilului obiect al Contractului de 
închiriere nr. 4932/04.07.2011, situată în localitatea Ozun către D-na Nyaguly Vioala. Consilieri 
locali votează cu unanimitate de voturi subînchirierea imobilului.   
 7. Dl. Primar prezintă adresa Dl. Kosa Ádám Zoltán, domiciliat în localitatea Ozun nr. 511, 
care solicită recalcularea chiriei sau suspendarea de la plata acestuia. În continuare, Dl. Primar 
specifică că, prețul chiriei/redevenței este stabilită prin H.C.L., propune suspendarea chiriașului de 
la plata chiriei din data de 16.02.2021, până la durata stării de alertă. Consilieri locali votează cu 
unanimitate de voturi suspendarea chiriașului de la plata chiriei. 
 8. Dl. Primar prezintă Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor 
avize/autorizații/certificate, încheiat în urma depunerii a ultimei cereri de plată la A.F.I.R. pentru 
investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, județul 
Covasna”. Consilieri locali în unanimitate sunt de acord cu semnarea de către Dl. Primar a 
angajamentului. 
 9. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în legătură cu investiția “Reabilitarea și modernizarea 
cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”, la care se prelungește cu 12 luni a durata de realizare și a 
durata de execuție a contractului de finanțare. Totodată, specifică că, investiția va fi scos la licitație 
în termen de 10 zile, iar consultantul D-ul Benedek Huszár János va fi înlocuit. 
 10. Dl. Primar prezintă adresa primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în legătură cu investiția „Construire și dotare 
grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, la care a fost prelungit 
termenul de implementare și termenul de execuție. 
 Preşedintele de şedinţă, întreabă dacă mai sunt şi alte subiecte de dezbătut, care nu suferă 
amânare, nefiind, declară şedinţa încheiată. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETARGENERAL 
         BÖLÖNI SÁNDOR       BARTALIS FRUZSINA 

 


